
TUSSENTOETS #1 
BLOK FA-104: Fysische en Analytische Farmacie 

 
 
Datum: 15 december 2006 
Onderwerpen:  FF-A (surfactanten/suspensies/rheologie) 

AF-A (titreren) 
 

• Deze toets bestaat uit 20 meerkeuzevragen. 
 

• U mag dit vragenformulier na afloop mee naar huis nemen 
 

• Gebruik voor het beantwoorden van de vragen het bijgeleverde 
antwoordformulier. 

 
• Vul behalve je naam ook je studentnummer in op het formulier. Onder ieder cijfer 

van je studentnummer dien je het desbetreffende hokje in te kleuren; zie 
onderstaand voorbeeld: 

studentnummer 
1   2  3  4   5  6  7 

 0 o o o o o o o 

 1   o o o o o o 

 2 o   o o o o o 
 3 o o   o o o o 
 4 o o o   o o o 
 5 o o o o    o o 
 6 o o o o o    o 
 7 o o o o o o   
 8 o o o o o o o 
 9 o o o o o o o  
 

• Beschikbare tijd voor de toets: 60 minuten. 
 
 
De uitslag wordt uiterlijk 22 december doorgegeven aan de afdeling Studiezaken en wordt 
bekend gemaakt in OSIRIS. 
 
De juiste antwoorden zullen na afloop van de toets op WebCT geplaatst worden. 
 



Voor zover de formules niet bij de opgaven staan, kan er gebruik gemaakt worden van de 
volgende formules en gegevens: 
 
T = 25oC of 300 K 
Getal van Avagadro: NA = 6 × 1023 mol-1 

Gasconstante: R = 8,3 J mol-1 K-1 

Oppervlaktespanning water = 72,8 mN m-1

Valversnelling: g = 9,8 m s-2
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Vraag 1. 
Een mengsel van vaste paracetamoldeeltjes en water wordt genoemd: 

a. een emulsie  
b. een solubilisaat  
c. een suspensie  
d. een ware oplossing  

 
vraag 2.  
De fabrikant van Tobradex oogdruppels geeft de onderstaande samenstelling op: 
1 ml oogdruppels (suspensie) bevat 1 mg dexamethason, 3 mg tobramycine en als 
conserveermiddel 0,1 mg benzalkoniumchloride.  
In de bijsluiter staat vermeld dat het product goed geschud moet worden voor gebruik.  
 
Welke van onderstaande beweringen is juist? 

I. De toevoeging van benzalkonium chloride aan de oogdruppels zorgt voor een betere 
bevochtiging van de gesuspendeerde farmacon deeltjes. 

II. De suspensie moet geschud worden om het farmacon beter op te lossen. 
 
antwoord a: Stelling I is juist en stelling II is onjuist. 
antwoord b: Stelling I is onjuist en stelling II is juist. 
antwoord c: Stelling I en II zijn beide juist. 
antwoord d: Stelling I en II zijn beide onjuist. 
 
 
 
 



vraag 3. 
De gemiddelde sedimentatiesnelheid van de farmacondeeltjes in de Tobradex oogdruppels  
mag niet meer zijn dan 0,5 cm/uur. Wat is de maximaal toegestane (gemiddelde) 
deeltjesgrootte? Ga bij je berekening uit van onderstaande gegevens: 

• dichtheid poederdeeltjes: 2,8 g/cm3 
• dichtheid oogdruppel oplossing: 1,0 g/cm3  
• viscositeit oogdruppel oplossing: 10 cp 

 
antwoord a: de diameter van de deeltjes ligt tussen de 50 en 100 µm 
antwoord b: de diameter van de deeltjes ligt tussen de 25 en 50 µm  
antwoord c: de diameter van de deeltjes ligt tussen de 1 en 25 µm 
antwoord d: de diameter van de deeltjes is kleiner dan 1 µm 
 
Vraag 4. 
Student Janssen wil een snel werkzaam paracetamol tablet van 500 mg maken (paracetamol is 
een pijnstiller en je wilt een snelle werking). Welke van de volgende hulpstoffen adviseer je 
hem om te gebruiken om een formulering van de tablet te maken, die een snelle werking 
garandeert. (Een formulering is de geneeskrachtige stof, samen met de hulpstoffen). 

a. avicel (micro kristallijne cellulose)  
b. lactose (melksuiker)  
c. 0,5 gram 3% methylcellulose 400 mPa·s oplossing drooggewreven  
d. 15 mg methylcellulose 400 mPa·s droog mengen  

 
Vraag 5. 
Apotheker Pietersen werkzaam bij Organon zit met een groot probleem. Organon heeft een 
nieuwe stof ontwikkeld, het Org 267. Hij wil deze stof, die erg hydrofoob, sterk werkzaam en 
zeer slecht oplosbaar is, in een waterige orale toediening formuleren. Welk oplossing voor dit 
probleem lijkt u het beste?  

a. probleem is niet oplosbaar  
b. hij maakt een solubilisaat van Org 267 met een oppervlak actieve stof onder de CMC  
c. hij maakt een solubilisaat van Org 267 met een oppervlak actieve stof boven de CMC  
d. hij maalt de kristallen Org 267 heel fijn en dispergeert deze in het water  

 
Vraag 6. 
Hieronder ziet u vier verschillende soorten rheologisch gedrag. Welk type rheogram (A, B, C 
of D) is kenmerkend voor het sediment van een niet-gevlokte suspensie? 
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Vraag 7. 
Bij welke type rheogram (A, B, C of D: zie vraag 6) verwacht u dat er geen tixotropie zal 
optreden? 
 
 



 
Vraag 8. 
Welke van onderstaande beweringen is juist? 

I. De specifieke viscositeit van een verdunde suspensie is recht evenredig met de 
concentratie. 

II. De specifieke viscositeit van een verdunde suspensie kan worden bepaald met een 
capillair viscosimeter. 

 
antwoord a: Stelling I is juist en stelling II is onjuist. 
antwoord b: Stelling I is onjuist en stelling II is juist. 
antwoord c: Stelling I en II zijn beide juist. 
antwoord d: Stelling I en II zijn beide onjuist. 
 
Vraag 9. 
Beschouw de grafiek hiernaast, waarbij de 
oppervlaktespanning is weergegeven tegen 
de concentratie van een surfactant in water. 
Welke van onderstaande beweringen is 
juist? 
 

I. De hoeveelheid surfactant die 
aan het lucht-water grensvlak is 
geadsorbeerd is in punt C groter 
dan in punt B. De oppervlakte-
spanning in C is immers lager 
dan in B. 

II. De oppervlaktespanning is 
rondom punt C constant omdat 
de oplossing verzadigd is met surfactant moleculen. 
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antwoord a: Stelling I is juist en stelling II is onjuist. 
antwoord b: Stelling I is onjuist en stelling II is juist. 
antwoord c: Stelling I en II zijn beide juist. 
antwoord d: Stelling I en II zijn beide onjuist. 
 
Vraag 10. 
Zie de grafiek van vraag 9. Wat is de kritische micelconcentratie van de surfactant? 
 

a. 1,4 mg/L 
b. 3,9 mg/L 
c. 49 mg/L 
d. Dat is niet uit deze grafiek te bepalen. 

 



Vraag 11. 
Welke van onderstaande beweringen is juist? 

I. Als de temperatuur van een surfactantoplossing toeneemt, neemt de geadsorbeerde 
hoeveelheid surfactant aan het lucht-water grensvlak altijd toe. 

II. Als de oppervlaktespanning afneemt, neemt de geadsorbeerde hoeveelheid 
surfactant aan het lucht-water grensvlak altijd toe. 

 
antwoord a: Stelling I is juist en stelling II is onjuist. 
antwoord b: Stelling I is onjuist en stelling II is juist. 
antwoord c: Stelling I en II zijn beide juist. 
antwoord d: Stelling I en II zijn beide onjuist. 
 
Vraag 12. 
Wanneer druppels schoon regenwater op vervuild 
slootwater vallen, dan kan het verschijnsel optreden dat 
het regenwater korte tijd als losse, bolvormige d
boven op het slootwater blijft drijven, met een 
contacthoek θ die groter is dan 90

regen- 
water 

slootwater 

θ 
ruppeltjes 

o (zoals hiernaast 
weergegeven). Hoe kunt u dat verklaren? 
 

a. De grensvlakspanning tussen het slootwater en regenwater is kleiner dan de 
grensvlakspanning tussen het slootwater en lucht. 

b. De grensvlakspanning tussen het slootwater en regenwater is groter dan de 
grensvlakspanning tussen het slootwater en lucht. 

c. De grensvlakspanning tussen het slootwater en regenwater is gelijk aan de 
grensvlakspanning tussen het slootwater en lucht. 

d. Er heerst geen grensvlakspanning tussen slootwater en regenwater (γ = 0). 
 
Vraag 13. 
Stel, u wilt een vast oppervlak, met een oppervlaktespanning vaste stof/lucht (γSG) van 40 
mN/m, volledig bevochtigen met een waterige surfactantoplossing. Is dat mogelijk, en zo ja, 
hoe groot moet dan de oppervlaktespanning γLG van de surfactantoplossing zijn? 
 

a. Dat is mogelijk mits γLG < 40 mN/m 
b. Dat is mogelijk mits γLG > 40 mN/m 
c. Dat hangt af van de grensvlakspanning tussen de vaste stof en de surfactantoplossing 

(γLS) 
d. Het is onmogelijk om een vaste stof met zo’n lage oppervlaktespanning volledig te 

bevochtigen 
 
Vraag 14. 
Welke van onderstaande beweringen is geheel juist? 

a. Met een niet-geijkte glaselektrode kan het correcte(=juiste) equivalentiepunt van een 
potentiometrische titratiecurve (zwak zuur met sterke base) worden bepaald. 

b. Met een niet-geijkte glaselektrode kan het correcte(=juiste) equivalentiepunt van een 
potentiometrische titratiecurve (zwak zuur met sterke base) niet worden bepaald. 

c. Met een niet-geijkte glaselektrode kan de correcte(=juiste) pKa van een zwak zuur uit 
de potentiometrische titratiecurve (met een sterke base) worden afgeleid. 

d. Geen van de bovenstaande beweringen (bij a, b en c) is geheel juist. 
 



Vraag 15. 
Men titreert een sterke 1-waardige base (0,001 M) met een sterk 1-waardig zuur (0,001 M) en 
volgt de titratie potentiometrisch; men kan voor de titratiecurve (de pH-λ curve) afleiden dat 

λ = 1 + ([H+] / C) – Kw / ([H+] C) met pKw = 14,0 
Gevraagd: de pH-sprong van λ = 0,99 tot λ = 1,01; deze bedraagt 

a. 4,0 pH-eenheden 
b. 6,0 pH-eenheden 
c. 8,0 pH-eenheden 
d. 10,0 pH-eenheden 
 

Vraag 16. 
Men titreert een zwak 1-waardig zuur (0,01 M; pKa = 5,0) met een sterke 1-waardige base 
(0,01 M) en volgt de titratie potentiometrisch; men kan voor de titratiecurve (de pH-λ curve) 
afleiden dat 

λ = Ka / (Ka + [H+]) - ([H+] / C) + Kw / ([H+] C) met pKw = 14,0 
Gevraagd: de pH bij het equivalentiepunt van de titratie 

a. pH = 5,5 
b. pH = 6,5 
c. pH = 7,5 
d. pH = 8,5 
 

Vraag 17. 
Men titreert een zwak 1-waardig zuur (0,1 M; pKa = 4,5) met een sterke 1-waardige base (0,1 
M) en gebruikt fenolftaleïne als indicator (gegevens omslagtraject pH 8,2/kleurloos – pH 
10,0/rood) ; men kan voor de titratiecurve afleiden dat 

λ = Ka / (Ka + [H+]) - ([H+] / C) + Kw / ([H+] C) met pKw = 14,0 
Gevraagd: het eindpunt van de titratie ligt bij  

a. λ = 0,999816 
b. λ = 1,000001 
c. λ = 1,000184 
d. λ = 1,000997 

 
Vraag 18. 
Men wil de pKa van een 1-waardig zwak zuur bepalen door het zuur (0,1 M) te titreren met 0,1 
M NaOH; de titratie wordt potentiometrisch gevolgd; men kan voor de titratiecurve (de pH-λ 
curve) afleiden dat : 

λ = Ka / (Ka + [H+]) - ([H+] / C) + Kw / ([H+] C) met pKw = 14,0 
De pKa-waarde kan men afleiden uit de titratiecurve:  

a. bij λ = 0,01 is de pH = pKa
b. bij λ = 0,50 is de pH = pKa
c. bij λ = 0,99 is de pH = pKa 
d. bij λ = 1,00 is de pH = 2 × pKa 

 



Vraag 19. 
Het geneesmiddel primacap is een zwakke 1-waardige base met een molgewicht van 230 
g/mol. Om de hoeveelheid primacap in een capsule te bepalen, lost men de inhoud op in 100,0 
ml water. Vervolgens wordt 10,00 ml van deze oplossing getitreerd met 0,0100 M HCl 
gebruikmakend van een kleurindicator. Het eindpunt van de titratie wordt bereikt na toevoegen 
van 8,40 ml. Hoeveel mg primacap zat er in de capsule ? 
 a. 1,932 mg 
 b. 19,32 mg 
 c. 193,2 mg 
 d. het juiste antwoord staat er niet bij 
 
Vraag 20. 
Het geneesmiddel metoclopramide (een zwakke base) wordt getitreerd met een sterk zuur. De 
titratie wordt gevolgd met een pH-meter en levert het volgende resultaat rond het 
equivalentiepunt: 
 

aantal ml toegevoegd pH 
4,40 8,00 
4,60 7,76 
4,80 7,27 
5,00 5,25 
5,20 2,99 
5,40 2,71 
5,60 2,51 

 
Het equivalentiepunt ligt bij : 
 a. 5,00 ml 
 b. 5,01 ml 
 c. 5,02 ml 
 d. 5,03 ml 
 


